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 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الصف السادس االبتدائي –الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )           % تقريبا 10الكون سوى  أسرارمل يكتشف العلماء من  .1

 ( )           هو جنم الشمس ضاألراقرب النجوم إىل كوكب  .2

 ( )            تعد الشمس احد جنوم جمرة سكة التبانة .3

 ( )    ×  ( تدور األقمار حول الكواكب)      األقمارتدور الكواكب حول  .4

 ( )          اذا سقط نيزك كبري على سطح األرض فإنه حيدث حفره عميقة .5

 ( )        البيضاوية (   -الغري منتظمة   -احللزونية   وهم ) أنواع من اجملرات ثالثيوجد  .6

 ( )    ×  ) الحلزوني (       جمرتنا من النوع البيضاوى .7

 ( )    ×  ) المتوسطة (      الشمس من النجوم الشديدة احلرارة .8

( )    × ) تدور الكواكب حول النجوم (      تدور النجوم حول الكواكب .9

  
 

 تفسر بمالسؤال الثاني  : 
 الشمس لألرض نجم  أهمية .1

  األرض  بالضوء واحلرارة ميدألن الشمس 

 درب اللبنىال –تسمى مجرتنا باسم سكة التبانة  .2

  سكة التبانة               )ألنها تشبه التنب املتساقط يف الطريق (تسمى 

  الدرب اللبين          ) ألنها نشبه اللنب املسكوب (تسمى 
 الرغم انه جسم معتم يبدو القمر مضيئا على .3

  القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليهالن 

 الفضاء فياختالف الوان النجوم  .4

  حسب درجة حرارتهاعلى  الوان النجومختتلف   

  اللون األمحر يدل على ان النجم اقل حرارة*    اللون األزرق يدل على ان النجم اكثر حرارة 

 السدم نشأه .5

 تنشأ السدم نتيجة انفجار النجوم 

 وصول النيازك إلى األرض .6

 ألن النيازك حترتق جزئيًا  عند االحتكاك بالغالف اجلوي لألرض  واجلزء الباقى يسقط على األرض 

 األرضعدم  وصول الشهب إلى سطح  .7
 بالغالف اجلوي لألرض االحتكاك عند كليًا  بسبب ارتفاع درجة حرارتها  واحرتاقها  

 النيازك جزئيًا عند االحتكاك  بالغالف الجوياحتراق الشهب كليًا بينما تحترق  .8
 الن الشهب اجسام صغرية حترتق كليًا عند االحتكاك بالغالف اجلوي 

 الن النيازك اجسام كبرية حيرتق جزء منها عند االحتكاك بالغالف اجلوي والباقي يسقط على االرض 

 رحلة عبر الفضاء  ()    الوحدة األولى 
 الدرس األول  ) ظواهر كونية (
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 الجمل التالية  :  اكملالسؤال الثالث  : 
 ازرق  وأكثرها حرارة لونها  احمر  لونها النجوم األقل حرارة .1

 حرارتها درجة  حسب الوان النجوم علىوختتلف  غازية تتكون النجوم من مواد .2

 شهبمنه إىل   تتحول أجزاء عند احتكاك نيزك بالغالف اجلوي .3

 سهام ضوئيةنرى الشهب فى السماء على هيئة  .4

 

 ما العالقة بين  :السؤال الرابع 
  (                        النجوم  واأللوانلون النجوم وحرارتها)   

 عندما يكون النجم لونه ازرق فإنه يكون شديد احلرارة 

 عندما يكون النجم لونه امحر فإنه يكون  اقل حرارة 

 النجوم والسدم .1
  انفجار النجوم نتيجة تنشأ السدم 

 

 : ما النتائج المترتبة على كل من  :   الخامسالسؤال 
 انفجار النجوم .1

 تؤدى إىل نشأة  السدم 

 انعكاس أشعة الشمس على القمر .2

 جيعل القمر مضيئا 

 اصطدام النيازك باألرض .3

 دمار كبري اذا كانت املنطقة مأهولة بالسكان حيدث  فى سطح القشرة األرضية              *  حيدث  النيزك حفرة عميقة 

 بالغالف الجوي لألرض األجسام الفضائية احتكاك  .4
 ) ترتفع درجة حرارة األجسام الفضائية مثل ) الشهب والنيازك 

 جزئيًا(اجلوى   فى الغالف وصول البعض منها إىل األرض مثل النيازك )  بسبب احرتاق النيازك 

 كليا ( فى الغالف اجلوى  عدم وصول البعض األخر مثل الشهب )  بسبب احرتاق الشهب 

 

 الصحيحة مما بين القوسين : اإلجابةاختر :   السادسالسؤال 
 غري منتظمة (  –  بيضاوية   – حلزونية    –  ) دائرية   مدارات ........... الشكل يفتدور الكواكب حول الشمس بفعل اجلاذبية  .1

 نيزك (      –     نجم        –   جمرة      –       ) قمر    تستمد الكواكب الضوء واحلرارة من اقرب ...........  .2

 ( النيازك      -  الشهب    –   السدم     –   ) النجوم   األرضتصل إىل سطح  اليتالفضائية  األجسامالنوع الوحيد من  ...تعترب . .3

 السدم ( –األقمار             –     النجوم     –) الكواكب      حتتوى اجملرات على ماليني من ................. .4

 النيازك (   -   الكواكب       -    النجوم   -  المجرات)   حتتوى بداخلها على اجسام فضائية متنوعة......... .5

 عناصر التكوين ( – خط سيرها –احجامها  -) مدة دورانها    تتشابه الكواكب مع بعضها البعض يف  ............ .6
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 اليه العبارات التالية اكتب ما تشير:   السابعالسؤال 
  ( الكواكب)      ستمد الضوء من النجومتحرارة و و ال ضواءشع تال  معتمة  أجسام .1

  ( األقمار)   باجلاذبية ا بفعلمعهوترتبط دور حول الكواكب ت أجسام معتمة اصغر حجم من الكواكب  .2

 )المجرات (     خمتلفة وأحجام   أشكال يفالنجوم يظهر  ماليني جتمع كبري من .3
 ) السدم (   السماء على شكل سحابة من الغبار يفغازية تظهر  أجسامجمموعة هائلة من  .4
 ) الشهب (     فى السماء على هيئة سهام ضوئية ميكن رؤيته صلبة فضائية أجسام .5

 ) النجوم (     أجسام كبرية احلجم مضيئة ملتهبة ومتوهجة تشع ضوء وحرارة .6

 ) النيازك (   الف اجلوي ويسقط الباقي على األرضغصلبة حترتق جزئيا فى ال أجسام فضائية .7

 ( المدار)      املسار الذى تدور فيه الكواكب حول الشمس بفعل اجلاذبية .8

 ) الشمس (     يساوى مليون مرة حجم األرض يعترب جنم حجمةكرة ملتهبة  .9

 ) الشهب (  ترتفع درجة حرارتها وحترتق كلياأجسام صلبة صغرية احلجم عند احتكاكها بالغالف اجلوى  .10

 
 قارن بينالسؤال الثامن  : 

 النجوم والكواكب .1

 الكواكب النجوم أوجه المقارنة

 صغرية احلجم نسبيا ) اقل من النجوم (أجسام   أجسام كبرية احلجم  الحجم

 تشع ضوءً  أو  حرارة  (هي أجسام  معتمة  ) ال   متوهجة  ) تشع ضواء وحرارة  ( –ملتهبة  –مضيئة   الضوء

 تأخذ الضوء واحلرارة من النجوم   تتكون من مواد غازية  الخصائص

 
 الشهب والنيازك .2

 الشهب النيازك أوجه المقارنة

 أجسام فضائية صلبة  أجسام فضائية صلبة  التعريف

 صغرية احلجم  خمتلفة احلجم  الحجم

 ترتفع درجة حرارتها عند االحتكاك بالغالف اجلوي  اجلويترتفع درجة حرارتها عند االحتكاك بالغالف   االحتكاك

 حترتق كليا  حترتق جزئيا  االحتراق

 تتكون سهاما ضوئيا نراها جترى يف السماء  يسقط ما تبقى منها على سطح األرض  النتيجة

 
 ماذا يحدث اذا

 لم يحدث انفجار النجوم .1

 مل تنشأ السدم 

 النيزك احتراقا كليا عند احتكاكه بالغالف الجوى احترق .2

  األرضعدم سقوط النيازك على 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )    × ) من الغرب إلى الشرق ( مدارات بيضاوية الشكل من الشرق إىل الغرب يفتدور الكواكب حول الشمس  .1

 ( )        ملونة صخرية وجليدية أجسامزونية حول كوكب زحل من لتتكون احللقات احل .2

 ( )    × الخارجية () الكواكب   الداخلية طاقة مشسية ضئيلة جدا نظرا لبعدها عن الشمس الكواكبتتلقى  .3

 ( )           أورانوس لكوكب  تؤاماكوكب نبتون يكاد ان يكون  .4

 ( )         فى تركيبة العام كل من كوكب زحل واملشرتى أورانوسكوكب  يشبه .5

 ( )            جنم الشمس يساوى حجم األرض مليون مرة .6

 ( )              تابع واحد هو القمر لألرض .7

 ( )    × ) المريخ والمشترى (     واألرضاملريخ  كوكيبتقع الكويكبات بني  .8

 ( )         والقريب فى جمموعتنا الشمسية ءالشمس هى النجم الوحيد املضي .9

 (  )        بعد خروج كوكب بلوتو من اجملموعة  8أصبحت كواكب اجملموعة الشمسية  .10

 ( )    ×  ) اتجاه الدوران (   عناصر التكوين يفتتشابه كواكب اجملموعة الشمسية مع بعضها  .11

 

 بم تفسرالسؤال الثاني  : 
 األرضالشمس مصدر الحياة على كوكب تعد  .1

  الالزم للحياة  كوكب األرض باحلرارة والضوء متدالشمس  الن 

 الدوران حول الشمسعدم تصادم كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها أثناء  .2

  املدارهذا عن  كوكب أي ال مييل أو ينحرف*              كل كوكب يدور بسرعة مقدرة ومنتظمة يف مدار حمددألن 

 وجود حياه على سطح األرض .3

 ألنها تتلقى كمية متوسطة من أشعة الشمس تصلح للحياة 

 كوكب األرض له غالف غازى يساعد على احلياة 

 األرضيةالكواكب اسم   لكواكب الداخليةا مجموعة يطلق على  .4

 ألرض  ملكونات كوكب ا)  صخرية  (   مشابهة     تتكون من مواد صلبة كواكبالن ال 

 األرض توءم كوكب الزهرة ب  يطلق على  .5

   ( الكتلة    -   احلجم    -   القطر   )  فى األرضكوكب يتشابه مع ال نه  .6

 يسمى نبتون الكوكب األزرق .7

  خافتا فى الكون شع ضوءًايال نه يبدو مثل املاسة الزرقاء 

 ال يمكن التعرف على مدة دوران كوكب الزهرة حول نفسه .8

 الن له غالف غازي متماسك  صعب االخرتاق 

 المائيبالكوكب  األرضيسمى كوكب  .9

  من مساحة الكوكب %  70.7حواىل  يشغل الن املاء 

 األحمريسمى كوكب المريخ بالكوكب  .10
  غنية بأكسيد احلديد األمحر لكوكب املريخ الرتبةالن 

 الدرس الثاني )  مجموعتنا الشمسية (
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 السؤال الثالث  : اكمل الجمل التالية
 خارجيةكب اوكو داخليةتنقسم كواكب اجملموعة الشمسية إىل كواكب  .1

 سنة أرضية 82دورته حول الشمس كل  أورانوسيتم كوكب  .2

    حوهلا فى مدة اقصر من أي كوكب اخر يدور و اقرب كوكب إىل الشمس عطارديعترب كوكب  .3

 
 ما تشير اليه كل عبارة من العبارات التالية :اكتب السؤال الرابع : 

 الزهرة ()       يوما ارضيا 225يتم دورته حول الشمس كل  .1

 عطارد()        يوما ارضيا 88تعادل  هالسنة على سطح .2

 ( ) المريخ       يوم ارضيا 687السنة على سطحه تعادل  .3

 ) األرض (      يوم ارضياوربع  365كل  الشمسيكمل دورته حول  .4

 زحل ()     أرضيةسنة  29.5 سطحهمرة والسنة على  763 األرضحجمة حجم  .5

  أورانوس()       لألزرقمتيل  اخضريبدو ككرة ملساء لونها  .6

  ) الكواكب الخارجية (        كواكب تتكون من مواد غازية .7

 )حزام الكويكبات ( الصغرية  تفصل بني الكواكب الداخلية والكواكب اخلارجية جمموعة من الكويكبات .8

  ) المجموعة الشمسية (    األقمارعدد من  –عدد من الكواكب  –تتكون من الشمس  .9

 ) السنة الفلكية(       مدة دوران الكواكب حول الشمس .10

 الداخلية () الكواكب       كواكب صلبة مكونة من مواد   )  صخرية  (    .11

 
 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين اخترالسؤال الخامس : 

 ( كل ما سبق –املريخ    –  األرض   – الزهرة   –   عطارد)    . .............األرضيةمن الكواكب  .1

 (كل ما سبق –نبتون     –   أورانوس    -    زحل     –    املشرتى)    .......... اخلارجية من الكواكب .2

 الزهرة(    –  األرض     -     عطارد  –     ) زحل  اصغر كواكب اجملموعة الشمسية واقربها للشمس................ .3

 الزهرة(  –األرض    -     المشترى    –      ) زحل    اكرب كواكب اجملموعة الشمسية .................... .4

 (نبتون –األرض     -  املشرتى     –      ) زحل  .............. بردوهواشدها  ابعد كواكب اجملموعة الشمسية عن الشمس .5

 (المشترى    –األرض    -  الزهرة     –    ) زحل    أرضيةسنة  12كوكب يدو حول الشمس مرة كل  .6

 املشرتى(    –األرض    -    الزهرة   –) زحل         حيتل كوكب ... املركز الثاني بعدا عن الشمس .7

 نبتون (   –  المريخ   –الزهرة    –) عطارد    الذى يلى األرض بعدًا عن الشمس هو ........... الكوكب .8

 قلة االقمار( –اجلاذبية –صغر احلجم  – ثبات المسار)  تسري الكواكب بسرعة هائلة وال تتصادم مع بعضها بسبب..... .9

 المترتبة على كل من :  النتائجالسؤال السادس  : ما 
 للشمس بالنسبة األرضموقع  .1

 متد األرض بالضوء واحلرارة (  اصبح كوكب األرض يتلقى كمية متوسطة من أشعة الشمس ( 

 اصبح هناك حياة على سطح األرض 
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 وجود غالف غازى متماسك حول كوكب الزهرة .2

 اصبح من الصعب حتديد مدة دورانه حول نفسه 

 قرب كوكب عطارد من نجم الشمس .3

 صعوبة احلياة على الكوكب        شديد احلرارة الكوكب  اصبح * 

 يوما 88فى مدة  اسرع الكواكب بالدوان حول الشمس    

 غنى كوكب المريخ بأكسيد الحديد .4

 يتميز باللون األمحر لذلك مسى بالكوكب األمحر الكوكب اصبح 

 بعد كوكب نبتون عن نجم الشمس .5

  على الكوكب* صعوبة احلياة      شديد الربودةالكوكب اصبح 

 ابطئ الكواكب دوران حول الشمس  

 

 ث اذا ما يحدالسؤال السابع : 
 اصبح كوكب األرض مكان كوكب نبتون .1

 كوكب األرض* عدم وجود حياه على     اصبح كوكب األرض شديد الربودة 

  سنة ارضية  165بطئ الدوران حول الشمس تصبح السنة على سطحه تساوى 

 المريخوجدت حياه على سطح كوكب  .2

 قيام التجارب لعمل مشروعات لكيفية احلياة على هذا الكوكب 

  املريخ ليعيش عليهكوكب  انتقال اإلنسان إىل 

 تم اختراق الغالف الغازى لكوكب الزهرة .3

 دوران الكوكب حول نفسه  أدى إىل معرفة مدة 

 كان كوكب األرض اقرب الكواكب بالنسبة للشمس .4
 درجة احلرارة على سطح كوكب األرض عدم وجود حياة عليها بسبب ارتفاع 

 دوران حول الشمسفى ال كان اسرع الكواكب 

 ) كانت سوف (    كانت األرض ضمن الكواكب الخارجية .5

 كانت بطيئة الدوران حول الشمس    تتلقى كمية قليلة من الطاقة الشمسية * 

 كان الكوكب يتكون من مواد غازية 

 كانت افالك الكواكب متقاطعة .6
  تصادم بني الكواكبكان سيحدث 

 كان كوكب المشترى من كواكب المجموعة الداخلية .7
 اصبح املشرتى كوكب صلب يتكون من مواد صخرية مشابه لكوكب االرض 

 زيادة سرعة دوران كوكب املشرتى حول الشمس 
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 السؤال الثامن قارن بين 
 الحجم ( –السرعة  -اهم الخصائص   –) الموقع بالنسبة للشمس      الخارجية من حيث –مجموعة الكواكب الداخلية   .1

 الكواكب الخارجية ) األرضية ( الكواكب الداخلية أوجه المقارنة
 المشترى      * زحل        * أورانوس       * نبتون عطارد    * الزهرة   * األرض   * المريخ الكواكب

 الكواكب األقرب للشمس  المكان للشمس

 كمية كبرية من الطاقة الشمسية تتلقى 

 الكواكب األبعد  عن الشمس 

 تتلقى كمية قليلة من الطاقة الشمسية 

 أحجام الكواكب كبرية  أحجام الكواكب  صغرية  الحجم

 بطيئة الدوران حول الشمس  سريعة الدوران حول الشمس  السرعة

 ون من مواد غازيةالكواكب تتك  كواكب صلبة مكونة من مواد   )  صخرية  (     التكوين

 
 كوكب األرض وكوكب الزهرة  ما العالقة بين السؤال التاسع  : 

 ال نه يتشابه مع كوكب األرض فى  القطر واحلجم والكتلة*   يطلق على  كوكب الزهرة ب توءم  األرض  

 

 يأتيما تقييمك لمصداقية كل عبارة مما السؤال العاشر  : 
 من النجومتتزايد سرعة الكواكب كلما اقتربت  .1

 العبارة صادقة 

  اثناء دورانه حول الشمس  يسلكهكلما اقرتب الكواكب من النجم قل اتساع مدار الكوكب الذى 

 اقرب الكواكب اىل الشمس مثل كوكب عطارد 

 تعتبر السنة على كوكب المشترى اكبر من السنة على كوكب عطارد .2
 العبارة صادقة 

  الن كوكب املشرتى ابعد ن الشمس من كوكب املريخ 

 لذلك يستغرق وقت اطول فى الدوران حول الشمس 
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )           يرعى املصاحل للسكانأن من مهام حاكم املدينة  .1

 ( )            املستقلة من جتمع القرى واملدن األقاليمنشأت  .2

 ( )    × ) الوحدة الثانية (  ق . م 3200على يد امللك نعرمر ) ميناء ( عام  األوىلحتققت الوحدة  .3

 ( )          القديم احلجريفى العصر  الكهوفسكن املصري القديم  .4

 ( )    × ) العصر الحجري القديم (   احلديث احلجريالعصر  يفاملصري النار  اإلنساناكتشف  .5

 ( )    × ) العصر الحجري الحديث (     النحاسيالعصر  يفالزراعة  اإلنسانعرف  .6

 ( )          لكل قرية معبودها اخلاصعندما ظهرت القرى فى مصر قدميا كان  .7

 ( )        وشعار ومعبود خاص به حيميه وجيشمستقل حباكم يرعى شئونه  إقليممتيز كل  .8

 ( )    × )) أون ( هليوبوليس    (   ق . م وكانت عاصمتها خنب 4242مصر عام  يفوحدة  أولقامت  .9

 ( )    × )مدينة منف( ق.م    3200فى الوحدة الثانية  اختذ امللك نعرمر ) ميناء ( مدينة طيبة عاصمة للبالد .10

 ( )        كانت أوىل خطوات املصريني القدماء حنو حتقيق الوحدة السياسية نشأة القرى .11

 ( )    × )النحاس(     استخرج املصري القديم  احلديد من شبة جزيرة سيناء .12

 ( )       ملك مصر العليا والسفلى ( –صاحب التاجني  –من القاب امللك مينا ) ملك األرضني  .13

 

 : بم تفسرالسؤال الثاني  
 المصري القديم حياة التنقل فوق الهضاب اإلنسانعاش  .1

  صيد احليوانات والطيور   من اجل مجع البذور والثمار والبنات * 

 (فى العصر الحجرى الحديث إلى الوادىنزول المصري القديم  )    هجرة المصري القديم الهضاب .2

  فى اهلضاب اجلفافعصر  بسبب حلول 

 اكتشاف النار أهمية .3

 استخدم اإلنسان املصري القديم النار فى طهى الطعام 

 القديم للمصريالزراعة معرفة   أهمية .4

 التنقل حياه بدأ  املصري القديم حياه االستقرار جبانب األرض بدل من 

 الكتان ( –الشعري  –)القمح   مثل إنتاج احملاصيل 

  املساكن وظهور القرىاقامة 

 عوامل ساعدت على قيام الحضارة الفرعونية .5

 املوارد الطبيعية  *  املوقع    *  املناخ    نهر النيل * 

 

 

 الوحدة األولى ) مصر التاريخ (  تاريخ مصر عبر العصور القديمة

 

 الدرس األول ) وحدة الشعب (
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 ظهور المدن فى مصر القديمة .6

 ظهرت املدن نتيجة اتساع القرى وكثرة عدد سكانها 

 حاجة السكان اىل نظام حيفظ حقوقهم ويعرفهم واجباتهم 

 

 الثالث  : رتب المراحل من األقدم إلى األحدثالسؤال 
 نشأة القرى –تحقيق الوحدة األولى  –ظهور المدن  –نشأت األقاليم المستقلة  .1

  حتقيق الوحدة األوىل -نشأت األقاليم املستقلة   -ظهور املدن  -نشأة القرى 

 
 المترتبة على  :  النتائجالسؤال الرابع  ما 

 القديم في وادى النيل فى العصر الحجري الحديثاستقرار اإلنسان المصري  .1
  املاشية ( –املاعز  –*اهتم برتبية )  األغنام   (والكتان  القمح والشعري  احملاصيل)عرف الزراعة فانتج 

 صنع النسيج واملالبس من الكتان*    إقامة املساكن  ) األكواخ  (   و  ظهور القرى  

 أقام املقابر لدفن املوتى 

 المعادناكتشاف المصري القديم  .2
 السري حنو التطور احلضاري   أدى ذلك إىل صنع أدواته من املعادن * 

 ق . م 4242عدم استمرار الوحدة االولى لمصر التي تمت عام  .3
  مملكة الشمال ومملكة اجلنوب –ادى اىل انقسام البالد اىل مملكتني 

 ق. م 3200( عام   تحقيق الوحدة الثانية على يد الملك نعرمر ) مينا .4
  تأسيس اول اسره فرعونية 

 بداية عصر االسرات 

 ) بناء عاصمة موحدة ) مدينة منف 

 الجمل التالية  :  اكملالسؤال الخامس  : 
 ق . م 3350عام  الكتابة  اإلنسانعرف   .1

 ما قبل التاريخ الكتابة بعصور اإلنسانتسمى العصور السابقة ملعرفة  .2
 الطوب اللبن   من النحاسيشيد املصري القديم مسكنه فى العصر  .3
 طيبةكان نعرمر ) ميناء ( قبل الوحدة الثانية حاكما على مدينة  .4

 اجلنوب نسرالشمال  و  ثعبانـ  لقب امللك نعرمر ب .5

 ( نعرمر ) مينا مؤسس األسرة األوىل امللك .6

 الكتانصنع املصري القديم مالبسة من  .7
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 :  قار بينالسؤال السادس  : 
 المعبود  ( –الشعار  –لون التاج  –العاصمة  –الجنوب  من حيث ) الموقع  –مملكة الشمال  .1

 
 مملكة الجنوب مملكة الشمال المقارنة
 قامت يف  الوجه القبلي  قامت يف الوجه البحري   المكان

 مدينة خنب   مدينة بوتو   العاصمة

 ابيض  امحر  لون التاج

 زهرة اللوتس  نبات الربدى  الشعار

 اثنى النسر  ثعبان الكربى  المعبود

 
 المسكن واألدوات  و المكان من حيث  الحجرى الحديثالعصر الحجري القديم والعصر قارن بين  .2

 
 الحجرى الحديثالعصر  العصر الحجري القديم المقارنة
 حياه االستقرار جبانب األرض الزراعيةعاش اإلنسان   عاش اإلنسان حياة التنقل فوق اهلضاب  المكان

 ظهور القرى     -     بنى املساكن   الكهوف  سكن   المسكن

 صنع األدوات من احلجارة   األدوات

  استخدامها يف الصيد 

  صناعة األواني الفخارية 

 صناعة النسيج من الكتان 

 إقامة املقابر لدفن املوتى 

 تربية احليوان – عرف الزراعة  اكتشف النار  الخصائص

 
 دلل تاريخياالسؤال السابع  : 

 يعد العصر النحاسي اكثر عصور ما قبل التاريخ استقرارا .1
  استخراج النحاس ) من شبه جزيرة سيناء (   ال نه كان بداية التطور احلضاري * 

  العاج ( –اخلشب   -احلجارة   –* صنع األدوات من )  املعادن    بنى املساكن من الطوب اللنب 

 للملك مينا دور تاريخى فى الحضارة المصرية .2
  فى تاريخ مصر القديم أول أسرة*استطاع تأسيس     ق . م 3200ال نه استطاع توحيد مصر عام 

 مصر قديما بعدة مراحل فيمر تحقيق الوحدة السياسية  .3
 الواديالقديم اىل  املصريالقرى بعد نزول  نشأة 

  واقامة نظام لتعريف احلقوق والواجبات للسكانظهور املدن نتيجة اتساع القرى 

  املستقلة من جتمع املدن األقاليمنشأة 

  ق . م  4242حتقيق الوحدة االوىل عام 
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 ماذا كان يحدث اذاالسؤال الثامن 
 لم يحل الجفاف بالهضاب فى العصر الحجري الحديث .4

  ومل ينزل اىل وادى النيل اهلضاب يفظل اإلنسان املصري القديم يعيش حياة التنقل 

 عرف اإلنسان املصري القديم الزراعة واالستقراري مل 

 ) لم يستخرج المصري القديم المعادن ) خاصة النحاس (  المعادنلم يعرف المصري القديم صناعة  .5
   استمر يف صناعة ادواته من احلجارة   مل يتمكن من صنع أدواته من املعادن * 

  احلضاريمل يسري حنو التطور  

 تحققت على يد الملك نعرمر ) مينا ( التيفشلت الوحدة الثانية  .6
 عدم قيام األسرة االوىل   ظلت البالد مقسمة إىل مملكة الشمال ومملكة اجلنوب * 

 عدم بناء  مدينة منف 

 

 المقصودالسؤال التاسع ما 
  أدبيا ( –كل ما ينتجه عقل اإلنسان ) ماديا  هو  الحضارة 

 

 ما العالقة بين نهر النيل والحضارة المصرية القديمةالسؤال العاشر  :  
   استقر اإلنسان على ضفاف النيل بعد حياة الرتحال والتنقل فوق اهلضاب 

    املعادن (  –الكتابة     –عرف املصري القديم ) الزراعة 

  البشريةكانت هذه أوىل خطوات املصري القديم  حنو قيام أول حضارة يف تاريخ 
 

 :  األقواساختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الحادى عشر : السؤال 
 ( احلديث  احلجرى  - العتيق     -  ما قبل األسرات)  العصر ................ فى نشأت فيه األقاليم املستقلة .1

 (   النحاسي   -   العتيق   -العصر.....    )ما قبل األسرات   فى ومشل األسرتني األوىل والثانية توحدت فيه مصر كلها الشمال واجلنوب .2

 (  الحديث الحجرى  -العتيق      -)ما قبل األسرات    فى العصر .......... املقابر لدفن املوتىاملصري القديم  أقام .3

 (  القديم الحجرى  -العتيق      -)ما قبل األسرات   فى العصر  ..... ومجع البذور والثمار فوق اهلضاب حياة التنقل اإلنسانعاش فيه  .4

 ( احلجرى القديم     –    النحاسي   -العتيق    )  فى العصر .... ظهرت بعض العبادات مثل تقديس بعض احليوانات .5

 ( كل ما سبق –الكتان      -الشعري     –) القمح    من احملاصيل التى أنتجها املصري القديم............ .6

 ( كل ما سبق    –املاعز     –األغنام    –) املاشية     اهتم  املصري القديم برتبية ...................... .7

 
 
 

 األعمال الشخصية التاريخية
 بنى مدينة  )  منف  ( اجته لتوحيد البالد    - مؤسس األسرة األوىل الملك نعرمر ) مينا (

 نسر اجلنوب وثعبان الشمال –ملك مصر العليا والسفلى  –التاجني  صاحب –ملك األرضني القابة 
 

 الشخصيات
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )           حوتببناء اهلرم املدرج بسقارة الوزير امياشرف على  .1

 ( )    ×  (الملك أوسر كاف)    على نفسه ابن االله رع خوفوامللك  اطلق   .2

 ( )     عاما ومؤسس األسرة الرابعة واطلق عليه املصريني امللك احملسن احملبوب 24حكم امللك سنفرو مصر  .3

 ( )           ( 10:  7من   ) مشل عصر االضمحالل األول األسرات  .4

 ( )           يبدأ العصر القديم من األسرة الثالثة إىل األسرة السادسة .5

 ( )         استطاعت أسره اهناسيا تأسيس األسرتني التاسعة والعاشرة وطرد الغزاة .6

 
 الجمل التالية  اكملالسؤال الثاني  : 

 بسقارة المدرجامللك زوسر اهلرم  انشأ .1

 عصر انهيار سلطة احلكومة املركزية بيبى الثانييعترب عصر امللك  .2

   اآلسيويين هلجمات خارجية مثل األولتعرضت مصر خالل عصر االضمحالل  .3

 مصر يفاهناسيا  أسرة إسقاطفى  حكام طيبةجنح  .4

 
 السؤال الثالث  : صوب ما تحته خط

 سنفرو(الملك )     بعثه إىل بالد فينقيا جللب خشب االرز خوفو امللك ارسل .1

 ) الهرم المدرج (        أول هرم فى التاريخ  الهرم األكبريعد  .2

 ) الخامسة (      ببناء املسالت الضخمة الثالثةاهتم ملوك األسرة  .3

 
 اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  اختر:   الرابعالسؤال 

 منكاورع (   –   خفرع   –     وفخو   – ) سنفرو  من عجائب الدنيا السبع  األكرب.. صاحب اهلرم ...........يعد امللك  .1

 منكاورع (   –    خفرع  –خوفو        – ) سنفرو     األوسطيعد امللك ............... صاحب اهلرم  .2

 ( منكاورع   –خفرع      –خوفو        – ) سنفرو     األصغريعد امللك ............... صاحب اهلرم  .3

 اوسر كاف (   –   زوسر  –   و فخو   –    ) سنفرو وصاحب اهلرم املدرج  الفرعونية الثالثة  األسرة.. مؤسس ....يعترب امللك . .4

 منكاورع ( –   خفرع   –  و فخو    –    سنفرو)    .......... هرمني فى دهشور الرابعة وله األسرةيعترب مؤسس  .5

 ( السادسة –  اخلامسة   -   الرابعة  -      ) الثالثة    ... .........   باألسرةينتهى عصر الدولة القدمية  .6

 السادسة ( –  الخامسة   -الرابعة     -) الثالثة          بنيت معابد الشمس فى عهد األسرة............ .7

 

 السؤال الخامس  : ما العالقة بين األسيويين وعصر االضمحالل األول
 هو حالة من الضعف تسود بعض الدول يف فرتات تارخيية ( بسبب ضعف احلكام وامللوك عصر االضمحالل ( 
 ) تعرضت مصر نتيجة الضعف للهجمات اخلارجية  مثل هجمات اآلسيويني  ) احتالل بعض أجزاء من مصر 

 عصر بناة األهرامات   ) الدولة القديمة (  -الدرس الثاني 
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 العبارات التالية  :اكتب ما تشير اليه  السادس : السؤال 

 ) الهرم األكبر (  مرت 146وارتفاعه  فدان 13الدولة القدمية على مساحة  احد عجائب الدنيا وبنى فى عصر .1

 ) أبو الهول (      الرابعة األسرةامللك خفرع احد ملوك  أقامهمتثال ضخم  .2

 ) معابد الشمس (  ) يف اجليزة ( أبى صري يف ) أوسر كاف ( اخلامسة األسرةملوك احد  معابد مكشوفة بناها  .3

 )عصر االضمحالل األول(   سقوط الدولة القدمية ومشلت األسرات من السابعة إىل العاشرةالفرتة التى تلت  .4

 ()عصر االضمحالل    حاله من الضعف تسود فى بعض الفرتات التارخيية نتيجة ضعف امللوك .5

 )الملك أوسر كاف (   مؤسس األسرة اخلامسة واهتم ببناء املسالت الضخمة و معابد الشمس يف أبو صري .6

 
 بم  تفسر:   السابعالسؤال 

 األهرامتسميه عصر الدولة القديمة بعصر بناه  .1

 من الفيوم جنوبا إىل اجليزة مشاال بسبب كثرة األهرامات اليت بناها ملوك هذا العصر 

 األهرامات دبتشيياهتم المصريون القدماء  .2

  وجود حياة ابديه بعد املوت     اعتقاد القدماء املصريني يف البعث واخللود * 

 هي مقابر حصينة توضع بها اجلثث بعد حتنيطها 

 نقشت على جدران المقابر رسوم ومناظر  .3

 حتى تدخل على املتوفى السرور  وتبعد عنه وحشة القرب 

 ( المدرجسقارة باسم الهرم  تسميه هرم )  يعتبر الملك زوسر أول من غير فى أسلوب العمارة للمقابر الملكية        .4

 والثانية األوىل األسراتعبارة عن مصطبة واحدة فى  كانت املقربة 

  فى عهد امللك زوسر مصاطب فوق بعض 6تتكون من  أصبحت 

 الرابعة األسرةسقوط  .5

   تدخل الكهنة يف شئون احلكم   فى هليوبوليس نفوذ كهنة االله رع  زيادةبسبب * 

 ( األهرام) انتهاء عصر بناه   ضعف وانهيار الدولة القديمة .6

  امللك بيبى الثاني ( احد ملوك األسرة السادسة) خاصةضعف هيبة امللوك  بسبب 

 انهيار سلطة احلكومة املركزية  * تفكك وحدة البالد     زيادة نفوذ حكام األقاليم * 

 ) بسبب ( الهرم األكبر احدى عجائب الدنيا السبع .7

  ( مرت      146ارتفاعه  )    كان *       فدان  13*  شيد على مساحة  ضخامة احلجم  وبراعة هندسة البناء 

 سمى الملك سنفرو بالمحسن المحبوب .8

 سنفرو  بني الشعب امللك عدلبسبب *      بسبب استقرار الدولة فى عهدة 

 سقوط األسرة العاشرة .9

 لعاشرة وإعادة الوحدة الوطنية إىل البالدبسبب جناح أسرة طيبة من إسقاط  األسرة ا 

 كان عهد منكاورع اكثر حرية من أبيه وجده .10
 الن الشعب مارس الشعائر الدينية حبرية اكثر من العهود األخرى 
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  : أيد باألدلة  التاريخية على كل مما يأتي : الثامنالسؤال 
 اهتمام الملك سنفرو بشئون مصر الداخلية والخارجية .1

 اهتم باستخراج املعادن ) النحاس والفريوز    (  من سيناء  الداخلية األعمال 

 قام بتأمني حدود مصر اجلنوبية والشرقية 

 شيد وبنى السفن   )   اهتم بالتجارة اخلارجية  ( األعمال الخارجية 

 إرسال أسطول لبالد فينيقيا ) لبنان ( جللب خشب األرز 

 العصور ) ال نه كان يتميز باالتي (  :كان  العصر القديم  مميز عن باقي  .2

  التشييد والبناء والفن الرفيع  * زيادة النشاط الفكري واملادي  الرخاء واالستقرار والسالم* 

 تميز عهد الملك منكاورع بالحرية الدينية .3
 حيث مارس الشعب املصري الشعائر الدينية فى حرية مل تكن موجودة قبل ذلك 

 ظيم فى مصر اثناء عصر االضمحالل االولكان ألسرة اهناسيا دور ع .4
  ظهرت اسرة قوية فى اهناسيا وقامت باالتي 

 اعادة االستقرار للبالد  طرد االسيويني من البالد 

   (  متيز عهدهما باالزدهار والرخاء   10 – 9تأسيس االسرة ) 

  ا يحدث اذا ماذ:   التاسعالسؤال 
 األقوياءكان الملك بيبى الثاني من الملوك  .1

  عدم سقوط الدولة القدمية  * عدم تفكك البالد   عدم ضعف احلكومة املركزية * 

 لم يعتقد المصريون القدماء فى البعث والخلود .2

 عدم نقش اجلدران بالرسومات  * عدم بناء االهرامات  عدم حتنيط اجلثث * 

 

 ما النتائج المترتبة علىالسؤال العاشر  : 
 والخلودإيمان المصريين القدماء بالبعث  .1

 أدى ذلك إىل بناء املقابر )األهرامات   ( احلصينة لتوضع بها اجلثث بعد حتنيطها 

 اهناسيا فى عصر االضمحالل األول اشره ظهور .2
  إعادة االستقرار للبالد     قامت بطرد الغزاة )اآلسيويني   ( من البالد  * 

  (  متيزت بالرخاء واالزدهار 10   -   9تأسيس األسرة  ) 

 زيادة نفوذ كهنة االله رغ فى عصر الدولة القديمة .3
  اوسر كاف حكم البالد الكهنة* توليه كبري     سقاط األسرة الرابعةااستطاعوا 

 تأسيس االسرة اخلامسة 

 نجاح حكام طيبة فى إسقاط األسرة العاشرة .4

 قيام عصر الدولة الوسطى 

 سلطة الحكومة المركزية فى اواخر عهد بيبى الثانى () انهيار   ضعف هيبة الملوك فى اواخر الدولة القديمة .5
 ضعف وانهيار وسقوط الدولة القدمية 

 تعرض مصر هلجمات خارجية مثل ) االسيويني ( احتالل اجزاء من مصر 
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 استنتج من خالل قراءتك للدرس سبب:   الحادى عشر السؤال
 كاف على نفسه ابن االله رع أوسراطالق  .1

  كهنة االله رع قبل توليه احلكمال نه كان كبري 

 بسبب تسميه الملك سنفرو بالمحسن المحبوب .2
  حبه املصريون (فأيف عهدة باالستقرار والعدالة ) متيزت  البالد الن 

 
 ما رايك فى السؤال الثاني عشر : 

 دور اسره اهناسيا خالل عصر االضمحالل االول .1
  دور عظيم النهم قاموا باالتىهلم كان  : 

  إعادة االستقرار للبالد      طرد الغزاة )اآلسيويني   ( من البالد  * 

  (  متيزت بالرخاء واالزدهار 10   -   9تأسيس األسرة  ) 

 
 
 
 

 األعمال الشخصية التاريخية
 أول من قام بالتغري يف أسلوب بناء املقابر امللكية -اهلرم املدرج  شيد  - مؤسس األسرة الثالثة الملك زوسر

 مهندس مصري اشرف على بناء اهلرم املدرج  الوزير ايمحوتب

  –بناء هرمني يف دهشور  -امللك احملسن احملبوب     اطلق عليه –مؤسس األسرة الرابعة  الملك سنفرو

 ( إرسال أسطول لبالد فينيقيا -استخراج املعادن ) النحاس والفريوز     

 صاحب اهلرم األكرب                  -اشهر ملوك األسرة الرابعة  ابن امللك سنفرو   الملك خوفو

 امر بنحت متثال أبو اهلول -صاحب اهلرم األوسط              -ابن امللك خوفو   الملك خفرع

 كان عصره اكثر حرية -             صاحب اهلرم األصغر   -ابن امللك خفرع   الملك منكاورع

 –( اطلق على نفسه لقب ) ابن االله رع  -مؤسس األسرة اخلامسة   الملك أوسر كاف

   معابد الشمس ) يف أبو صري باجليزة  ( معابد مكشوفة-بناء    ) املسالت الضخمة 

 القدميةانتهاء عصر الدول  -انهيار سلطة احلكومة املركزية   الملك بيبى الثاني

 قامت بطرد الغزاة )اآلسيويني   ( من البالد(     *   10   -   9تأسيس األسرة  )   أسره اهناسيا

 إعادة الوحدة الوطنية للبالد*         حنج حكام طيبة يف إسقاط األسرة العاشرة  حكام طيبة
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